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Kannen kuva on otettu Kotirintamanaisten muistomerkin paljastus tilaisuudesta Veteraanipuistossa Loimaalla 27.4.2022
Kansallisena Veteraanipäivänä. Muistomerkkiin voi käydä tutustumassa Veteraanitie 21 Loimaa
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"Voihan Venäjä"

T

uskin oli edellinen Vetoakseli lehtemme ehtinyt lukijoidemme keittiöpöydälle, kun heräsimme sodan todellisuuteen. Helmikuun
24pvä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan!
Uutinen järkytti, tuntui kuin olisimme itse joutuneet sodan jalkoihin. TV-uutisten vaiettua päässäni pyöri kysymys; miksi? Seuraavaksi etsin käsiini Euroopan kartan ja mittasin välimatkaa Helsingistä – Ukrainan rajalle! Linnuntiemittauksella n
1350 km. Eli lähes sama kuin Helsinki – Utsjoki.
Vähitellen ajatukset rauhoittuivat, mieltäni ei
mitenkään rauhoittanut tv:n tarjoamat uutiskuvat
pommituksen uhreina kuolleista ihmisistä sekä
raunioituneista kaupunginosista, kerrostaloista ja
kodeista. Ajatukseni siirsi nuo järkyttävät kuvat
meidän maahamme, Suomen rajalle. Viimesotien
muistot ovat periytyneet meihin äidinmaidossa.
Onneksi tuo sama perimä on meissä kaikissa,
eduskunnan virkamiehissä, kansanedustajissa ja
puolustusvoimiemme virkamiehissä. Jokainen ikäluokka, suomen nuorukaisista, on saanut sotilaskoulutuksen. Myös naisemme ovat voineet osallis-

tua koulutukseen vuodesta 1995, 1pvä huhtikuusta
lähtien, vapaaehtoisuuden pohjalta.
Koulutus on käsittänyt strategia- sekä välinekoulutusta. Puolustusvoimien lisäksi maassamme
toimii useita maan puolustukseen tähtääviä yhteisöjä, järjestöjä. Tähän ryhmään kuuluu myös tämä meidän AutojoukkojenTurun Kiltamme.
Koko maan kattavan paikallispuolustuksen ydin on
paikallisjoukot, joihin kuuluu reserviläisiä sekä
puolustusvoimien henkilökuntaa.
Näiden lisäksi eläkeläisjärjestöt, kunnat, sairaanhoito ja lukemattomat vapaaehtoiset henkilöt
suorittava kuntouttavaa toimintaa, jumppatunteja
ja ulkoilutunteja, joilla tähdätään ikääntyvän väestön hyvinvointiin. Keskeisenä asiana on yleiskunnon kohottaminen, se taas auttaa meitä selviytymään vaikeissa olosuhteissa.
Menkäämme siis rohkeasti, iloisin mielin eteenpäin ja auttakaamme heitä jotka apua tarvitsevat.
REIJO RANTANEN

Kolari? Kolhu? Tuulilasi rikki?

KYLLÄ SE SIITÄ!
KAIKKIEN AUTOMERKKIEN
• peltikorjaamopalvelut
• maalaamopalvelut
• tuulilasin vaihtopalvelu
• sijaisautopalvelu

TUULILASI RIKKI?
1. Laita siihen InCarin lasilaastari!
2. Varaa lasinvaihto osoitteessa incar.fi
3. Nauti turvallisen
kirkkaista näkymistä.

InCar Vätti
Rieskalähteentie 71, 20300 Turku

InCar Oriketo
Kuormakatu 17, 20380 Turku

Tee sähköinen
vahinkoilmoitus
vaivatta
osoitteessa
incar.fi
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Puh. 02 230 3306. Ruissalontie 17, 20200 TURKU

Teroitukset nopeasti, asiantuntemuksella

www.teroitusliike.com

Luotettavaa autokauppaa jo vuodesta 1958.

PORI ǀ HUITTINEN
www.autotalopelttari.fi

Toiminnanjohtajalta
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Varautuminen
poikkeusoloihin

V

arautuminen on pelastustoimen perustyötä, jota koordinoi Suomessa sisäministeriö.
Varautuminen tarkoittaa valmistautumista
ennakolta erilaisiin suuronnettomuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Varautumisella pyritään varmistamaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Varautumistoimenpiteitä ovat muun
muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta,
etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset. Valmiusharjoituksia järjestetään yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
Jokaisen kannattaa varautua siihen, että tavallinen arki häiriintyy onnettomuuden, häiriötilanteen
tai poikkeustilanteen takia. Varmaankin jokainen
meistä muistaa vielä vuonna 2011 riehuneen Tapani-myrskyn ja sen aiheuttamat sähkökatkot ja
muut mittavat vahingot. Luonnonilmiöt ovatkin
tyypillisimpiä häiriötilanteita. Ne ovat usein paikallisia kuten ukkosmyrskyt, rankkasateet ja tulvat.
On kuitenkin eräs luonnonilmiö. joka voi olla todella
laaja-alainen, nimittäin aurinkomyrsky. Suuria aurinkomyrskyjä esiintyy keskimäärin yksi sadassa
vuodessa. Aurinkomyrskyn seurauksena sähköverkot saattavat lakata toimimasta, kuten tapahtui
Kanadassa keväällä vuonna 1989. Tuolloin osa Kanadan sähköverkosta ei toiminut yhdeksään tuntiin.
Aurinkomyrskyjen tiedetään vahingoittaneen myös
satelliitteja ja häirinneen tutkasignaaleja.
Aivan tuoreessa muistissa meillä on tietysti Covid-19 pandemia, joka on aiheuttanut poikkeustilanteita maailmanlaajuisesti. Tätä kirjoittaessani
on Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttanut myös
häiriöitä monitahoisesti ja laaja-alaisesti.
Erilaiset suuronnettomuudet ydinvoimaloissa ja
kemiateollisuudessa sekä ilma-alusonnettomuudet
voivat aiheuttaa vakavia seurauksia yhteiskunnalle.

Myös suuret terroriteot ja väkivaltaiset mellakat
voivat aiheuttaa häiriötilanteen, ainakin paikallisesti.
Kotitalouksien omatoimiseen varautumiseen ovat
viranomaiset ja useat järjestöt määritelleet suosituksen 72 tunnin aikakehyksestä. Kaikissa kodeissa
tulisi siis varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin
kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Tämä
tarkoittaa riittävästi ruokaa ja juomaa sekä erilaisia
välineitä ja tarvikkeita.
Tärkeimpiä tarvikkeita ovat muun muassa pattereilla toimiva radio, taskulamppu, kynttilät ja tulitikut.
Tärkeimpiä välineitä ovat taas ilman sähköä toimiva ruuanvalmistusvälineistö, varavoimakone tai
ainakin vara-akustot. Talviaikana on syytä varautua
myös asunnon lämmittämiseen sähkökatkojen aikana.
Koronaviruksen levittyä Suomeen alkoivat viranomaiset ja järjestöt tiedottaa voimakkaasti kotitalouksien omatoimisesta varautumisesta. Nyt
Venäjän ja Ukrainan välisen sodan puhjettua ovat
viranomaiset taas muistuttaneet varautumisen tarpeellisuudesta.
Mutta vaikka emme pelkäisikään sodan laajenemista tai uuden pandemian leviämistä, meidän kannattaa tarkistaa oman taloutemme varautumiskyky.
Jokaisen on syytä tehdä oman kotinsa riskikartoitus ja luoda sen mukainen varautumiskyky. Riskikartoituksessa kannattaa miettiä kodin jokainen
riskikohde sekä sen todennäköisyys ja vaikuttavuus.
Tulee muistaa myös, että häiriötilanteen kodissa
voi aiheuttaa erilaiset tapaturmat ja vahingot.
Aivan erityisen varautumisen vaatii yhteiskunnan
nykyinen digitalisaatio. Tässä lueteltuna muutama
vihje digivarautumiseen:
• älä luota pilvipalveluihin, tallenna tärkeät tiedot
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ulkoiseen muistiin
• laita tärkeimmät yhteystiedot paperille
• hanki varalle toisen operaattorin liittymä
• avaa pankkitili useampaan pankkiin
• hanki puhelimeesi operaattorin mobiilitunniste
• muista, että älypuhelimesta saa wifi-verkon
tietokoneellesi
• jos puhelimesi ei toimi 5G tai 4G verkossa, vaihda 3G:lle se saattaa toimia
• tekstiviestit saattavat toimia, vaikka netti ei toimi

www.lvielo.fi

• muista, että hätäpuhelut toimivat lähes kaikissa
oloissa, jopa ilman SIM-korttia.
Tämän kirjoitukseni tarkoituksena oli herättää
meidät kaikki laittamaan kotiemme varautumisasiat ajan tasalle. Mikäli mahdollista, suunnittele kotisi
varautuminen pidemmäksi kuin kolmen vuorokauden ajaksi. Hyviä varautumisohjeita löytyy useiden
järjestöjen kotisivuilta, käykää tutustumassa ja laittakaa varautumiskykynne kuntoon.
MARKKU LAINE toiminnanjohtaja

VETOAKSELI 2 / 2022

7

Mynämäen
suojeluskunnan talo
Mynälinna. Täällä
koottiin Jalkaväkirykmentti 60:n III
pataljoonan eli Osasto
Karmon esikunta ja
rykmentin kranaatinheitinkomppania,
joiden tie jatkosotaan
alkoi Mynämäen asemalta 23. kesäkuuta
1941. Sodan jälkeen
suojeluskunta lahjoitti
talonsa Mynämäen
Yhteiskoululle.
Rakennuksen paikalla
on nykyään linja-autoasema. Kuva: Mynämäen

kotiseutuarkisto.

Kun Mynämäen seudulta
jatkosotaan lähdettiin
Isäni, autosotamies Aulis Heinon kantakorttiin on
talvisodan päätyttyä tehty enteellinen merkintä
”lomautettu toistaiseksi”. Vain vuosi tuon ”lomautuksen” jälkeen 18. kesäkuuta 1941 alkoi yleinen
liikekannallepano, joka nimettiin YH:ksi eli ylimääräisiksi kertausharjoituksiksi. Mynämäen miesten
kertausharjoitusyksikkö tunnettiin pian Jalkaväkirykmentti 60:n 9. komppaniana.
JR 60 koostui lounaissuomalaisista, satakuntalaisista ja hämäläisistä miehistä. Se oli yksi vastaperustetun 1. Divisioonan rykmenteistä. Rykmentti
perustettiin osastoittain, jotka nimettiin komentajiensa mukaan. Osasto Karmo, josta tuli JR 60:n III
pataljoona, perustettiin Mynämäessä. Pataljoonan
komentaja oli jääkärimajuri Kunto Mikko Karmo,
joka oli talvisodassa taistellut pataljoonankomentajana Summassa. Karmon esikunta ja rykmentin
kranaatinheitinjoukkue koottiin Mynälinnassa,

suojeluskunnan talolla, jonka paikalle sittemmin
rakennettiin nykyinen linja-autoasema. Mynämäkeläisten 9. komppania koottiin viereisellä kirkonpiirin kansakoululla. Karjala T.l:n 10. komppania
koottiin Karjalan suojeluskunnantalolla. ja Mietoisten miehistä koostunut 12. komppania Mietoisten suojeluskunnantalolla. Nämä molemmat rakennukset ovat nykyään maamiesseurojen taloja.
Rykmentin, siis JR 60:n komentaja oli elokuusta 1941 alkaen everstiluutnantti Kaarle Kustaa Kari, miestensä ”Kolmeksi Kovaksi Kooksi” nimeämä.
Hän puolestaan oli talvisodan Raatteen taistelija
ja myöhempi Mannerheim-ristin ritari. Kari kuoli
aivoverenvuotoon komentopaikallaan Syvärillä
19.1.1944.

Komppanianpäällikön lähetiksi
Isäni oli talvisodan alla pidetyissä kertausharjoituksissa saanut koulutuksen upseerin lähetiksi.
Talvisotaan hänet oli kuitenkin komennettu 28.
Autokomppaniaan ja hän palveli kuorma-auton
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YRITYSLASKENTA LAVERNA OY
AUKTORISOITU TILITOIMISTO
* KAUPPAREKISTERI ASIAT
* YRITYSKIRJANPIDOT
Raisiontori 5, 21200 Raisio

Polttolaitoksenkatu 9, 20380 Turku, p. 02 2388 333
www.kununpyora.fi

viherlassilan
kanta-asia kas
hemmotellaan
pihoille!

LIIT Y
MY YM ÄLÄ SSÄ
TAI NE TIS SÄ!

Alakyläntie 2-4, 20250 TURKU

www.viherlassila.fi
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kuljettajana Kannaksella koko talvisodan ajan.
Jatkosotaan hän sitten lähti komppanian päällikön
lähettinä, kiväärimiehenä.
Mynämäen eli 9. komppanian päälliköksi
määrättiin suojeluskuntajärjestön aluepäällikkö,
luutnantti Olavi Vanamo, jonka lähetiksi isäni siis
tuli. Vanamo ehti komentaa mynämäkeläisiään
vain kuukauden, kun hän haavoittui Kukkoilan
kylän valtauksessa 21. heinäkuuta 1941. Hän ei
toivuttuaan enää palannut rintamalle, vaan toimi
koulutuskeskuksessa kouluttajana ja myöhemmin
Mynämäen Yhteiskoulun poikien voimistelunopettajana. Minäkin opin sulkeisjärjestyksen jo 10-vuotiaana.
Isäni kertoo komppanianpäällikön haavoittumisesta kirjeessään 2.8.1941: ”Minä olin juuri
vierellä, kun luutnantti keikahti. Siihen tuli
kuulaa erisortilla. Simola haavoittui samassa hetkessä ja minä sain räjähtävän kuulan
kenkävarteeni. Se osui solkeen, joka on kenkävarressa ja räjähti siinä. Sääreen tuli vain
punainen läiskä ei muuta. Lähettialiupseeri
haavoittui samassa paikassa pikkasta aikaisemmin. Meillä on nyt mukava komppanian
päällikkö (vänrikki Paavo Viikamo, kaatui 17.
elokuuta), rohkea kyllä mutta ei sellainen sotahullu kuin Vanamo oli. Ja Jumala varjelee
minua täällä kaikissa vaaroissa niin paljon
kuin niitä onkin.”

9

III/JR 60 oli lähes täysilukuisena koossa Mynämäessä sunnuntaina 22. kesäkuuta 1941. Oli
keskikesä. Kesäpäivän seisaus oli ollut päivää aikaisemmin. Majuri Karmo piti tuona sunnuntaina
lähtökatselmuksen. Pataljoonan miesten keski-ikä
oli 36 vuotta. Isäni oli 29-vuotias ja tämän kirjoittaja tuolloin kaksivuotias.

Häitä ja sireeninkukkia
Pataljoonan perustamisvaihe oli sujunut suunnitelmien mukaan. Suunnitelmien mukaisia kai
olivat myös pataljoonassa 22.6. järjestetyt neljät
häät. Yksi sulhasmiehistä oli Kaarlo Törrönen,
myöhemmin matematiikan opettajani Turun
Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Hänet vihittiin
Mynämäen kirkkoherran Frans Wilho Sipilän Aila-tyttären kanssa. Kaikki ”sulhasmiehet” säilyivät
sotaretkeltään hengissä.
Osasto Karmon eli III/JR 60:n sotataival alkoi Mynämäen rautatieasemalta varhain aamulla
maanantaina 23. kesäkuuta. Kirkolta marssittiin
asemalle. Kirkonkylän raitilla omaiset jättivät hyvästejä läheisilleen ja kotiin jäävät saivat lähtijöiltä viimeiset ohjeet. Mynälinnasta lähtenyt esikunta
marssi kärjessä ja sitten 9. komppania ja 10. komppania,
joka oli autoilla tuotu Karjalasta ”isolle kirkolle”. Yläneläiset tuotiin Mynämäen asemalle autoilla ja 12.
komppania marssi asemalle Mietoisista.
Se oli tuolle sukupolvelle ikimuistettava juhannusaatto. Mynämäen lotat olivat koristaneet

JR 60:n 12. komppania
koottiin Mietoisten
suojeluskunnan talolla,
mistä komppania
marssi luutnantti
Alpo Hyhkön johdolla
Mynämäen asemalle.
Rakennus on nykyään
Mietoisten Maamiesseuran talo. Kuva:

Mietoisten kotiseutuarkisto.
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sotaan lähtevien junan kukkivin sireeninoksin.
Lottien panos ei suinkaan rajoittunut vain koristeluun, vaan heillä oli merkittävä tehtävä joukkojen
muonituksessa. Mietoisissa tiedetään lottien jopa
täyttäneen konekiväärien patruunavöitä.
Myös asemalle oli kertynyt runsaslukuinen
joukko paikkakuntalaisia saattamaan poikiaan. Juna vislasi lähtömerkin kello 10.52. Toisessa junassa
tulivat perässä yläneläiset ja konekiväärijoukkue.

Korpiselässä yli rajan
Junat höyrysivät Turun ja Toijalan kautta Riihimäelle, jossa oltiin puoliltaöin. Rautatieupseerin
raportin mukaan purkaminen sujui nopeammin
kuin minkään siihen asti Riihimäelle tulleen kuljetusjunan. Seurasi kahden tunnin marssi Herajoelle ja telttojen pystytys. Vasta aamuyöllä miehet
pääsivät lepäämään.
Kesti kuitenkin useita päiviä ennen kuin JR 60
sai lähtömääräyksen. Rautatiet olivat suurkuljetusten takia tukossa. Kesäkuun 25. päivänä mynämäkeläiset saivat Riihimäen Herajoella tiedon
Suomen liittymisestä sotaan Saksan rinnalla. Kuitenkin vasta 28.6. divisioonaa päästiin siirtämään
Pohjois-Karjalaan. Kohdetta ei aluksi ilmoitettu
miehille, mutta viimeistään Pieksämäellä selvisi,

että itään mennään eikä Hangon rintamalle, kuten
ensin oli suunniteltu. Pääteasemalle Enon Kaltimoon saavuttiin 30.6. aamulla. Asemarakennuksen rauniot paloivat vielä edellisen yön pommitusten jäljiltä. Sitten edessä oli monille patikointiin
tottumattomille sotureille kova 42 km:n marssi
Koveroon Tuupovaaraan.
Isä kirjoittaa: ”Yli puolitoista vuorokautta junassa ja 40 kilometrin marssi. Viime sodassa
sai istua autossa vaan, mutta nyt tolppakengillä. Meitä on neljä lähettiä ja kaksi pyörää.
Pistimme kaksi pakkausta yhdelle pyörälle ja
lykkäsimme vuorotellen, niin pääsi helpommalla. Teltta on hyvä, ei pisaraakaan läpäise
eikä meidän teltassa ole ahdastakaan. Tämä
on niin sanottu komentoteltta. Komppanian
päällikkö (Vanamo) nukkuu myös tässä.
Yöllä 14. heinäkuuta Osasto Karmo ylitti muiden
yksiköiden mukana Moskovan rauhan rajan Korpiselässä. Alkoi monivaiheinen taistelujen tie, joka
venyi yli kolmevuotiseksi.
JARKKO HEINO

Karjala T.l:n 10.
komppanian miehet
lastaavat kenttäkeittiötään junaan
Mynämäen asemalla. Komppania
järjestäytyi Karjalan
suojeluskunnan
talolla luutnantti
Antti Yli-Eerolan
johdolla. Kuva: Rauno

Lassilan kokoelmasta.
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TERVETULOA
PAIKALLISEEN
PANKKIIN
– meillä on aikaa sinullekin!

Juha Niemelä, toimitusjohtaja

Lieto, Hyvättyläntie 10, puh. 02-4711 400
Turku, Kauppiaskatu 9, puh. 02-4711 470
poppankki.fi/lieto

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA
Edullisempi Toyota-merkkihuolto
palvelee sinua Kaarinassa

Varaa autollesi huolto- tai
korjausaika numerosta 02 243 5585
tai osoitteessa www.testipiste.fi
Hallimestarinkatu 22,
20780 Kaarina
Avoinna ark. 7.30-16.30
puh. 02 243 5585
www.testipiste.fi

Tervetuloa syömään!
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Meiltä uudet Ford,
Škoda ja Nissan autot
kampanjahintaan!

Ostamme ja vaihdamme myös
halvempaan, asuntoautot/-vaunut,
moottoripyörät ym. ym.
• peltikorjaukset kaikille autoille
• sĳaisautopalvelu
• autonvuokraus
• rahoitus- ja leasingratkaisut
Lamminkatu 7,
32200 LOIMAA
Myynti 040 450 7001
Huolto 040 450 7002

Lamminkatu 39,
32200 LOIMAA
Myynti 040 450 7011
Huolto 040 450 7012

www.loimaanlaatuauto.fi

VETOAKSELI 2 / 2022

13

Armeijassa tienaamassa

T

unnetusti armeija-aikana nuorten miesten
rahat ovat vähissä. Pelkillä päivärahoilla ei
pitkälle pötkitä. Toisaalta talossa on täysi
ylöspito. Muistaakseni alokasaikana syksyllä -67
päiväraha oli 1 mk 20 p. Sotilasarvon noustessa ja
tietyn palveluajan ylittäessä tuli pieniä korotuksia, niin että muistaisin alikersantin päivärahan
syksyllä -68 olleen 1 mk 55 p. Kahvi ja munkki
maksoivat sotilaskodissa yhteensä 60 p.
Eri miesten menot olivat erilaisia, niin myös
tulot. Joku varakkaasta perheestä ollut voi saada
kotoa ”viikkorahaa” koko armeija-ajan. Heitä ei tosin ollut monta. Jos poltti tupakkaa, meni päivän
palkka yhteen askiin. Monet tupakoitsijat pyrkivät
vähentämään kustannuksia käärimällä sätkiä tai
polttamalla piippua. Päivärahoilla ei tietenkään
pystynyt autoa pitämään yllä. Kellä sellainen oli,
täytyi jostain saada rahallista apua. Joku oli ollut
töissä jo muutamia vuosia, joten jotain saattoi olla
säästössä.

Itse en ollut suinkaan heikoimmassa tilanteessa
siksi, että menoni olivat olemattomat. En polttanut tupakkaa enkä käyttänyt alkoholia. Kotona
Loimaalla kävin niin harvoin, että ilmaiset Sotilaslomaliput riittivät, jäipä yksi vielä muistoksi
sotilasmuistioon. Olin ollut ennen armeijaa toista
vuotta hankkimassa vaadittavaa työkokemusta
teknillisessä opistossa opiskelemiseksi, paikka
kun oli siellä varattuna. Ammattitaidottoman ja
ammattikoulun käymättömän oppipojan palkka
Autokorjaamo Lehtonen & Lehtosella ei tietenkään
ollut ollut kovin suuri, mutta kun menot olivat olemattomat, oli rahaa jäänyt vähän säästöön.
Ensimmäinen tilaisuus tienaamiseen oli kuuden
päivän ampumaleirin aikana Raasissa. Joka yöksi
oli laadittu kipinävuorolista. Jokaisen tuli vuorollaan huolehtia tunnin ajan teltan lämmittämisestä
sekä samalla piti valvoa, ettei kukaan polta itseään
kamiinan kuumissa kyljissä. Laadittua listaa ei saanut muuttaa, mutta eihän sitä keskellä yötä kukaan

Tahdissa mars! 2ErAutoK palaamassa ruokailusta. Vasemmalla näkyy kuorma-autohalli ja pihan perällä korjaamo. Taustalla on TYKS.
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valvonut. Olimme olleet intissä vasta kuukauden
verran, joten monella oli vielä siviilirahaa. Joku
tarjosi yhtä markkaa oman hukinsa hoitamisesta.
Mielestäni se oli riittävä palkka helposta työstä.
En muista montako maksullista vuoroa viiden yön
aikana valvoin, osui niihin omiakin ehkä neljä tuntia. Sen muistan, että yhtenä yönä valvoin oman
vuoron lisäksi kolme maksullista ja näistä yhteensä
neljästä oli kolme peräkkäin.
Seuraavat päivärahojen lisäksi ansaitsemani
rahat, yhteensä 8 mk, sain jouluaattona vartiovuorojen välissä joulupukkina toimiessani. Yhden
markan sain paikasta, jonne päivystävän upseerin oli pyydetty toimittamaan pukki ja seitsemän
markkaa sain paikasta, jonne pyydettiin hetken
mielijohteesta, kun oli nähty pukin olevan liikkeellä. Jälkimmäisessä paikassa oli ollut lisäksi ollut
oikein hauskaa jutella kahden parhaassa joulutunnelmassa olleen tuntemattoman pariskunnan
kanssa.
Suoritimme aliupseerikoulun Porin prikaatissa
kiväärilinjalla, Säkylän Huovinrinteellä. Oppilailla oli periaatteessa lomavuoro joka viikonvaihde.
Palvelua oli ani harvoin. viikonvaihteena lomalla,
mutta tarkkojen lähtötarkastusten takia lomat paloivat helposti. Varma syy loman peruuntumiseen
oli housujen huonot prässit.
En menettänyt yhtään lomaa lökäpöksyjen takia, mutta huonon kaapin, ryppyisen päiväpeitteen
ja manttelin taskusta löytyneen roskan takia meni
kolme lomaa. Moni muu menetti huonojen prässien takia ja manailivat noidankehää, äiti prässäisi
housut lomalla kotona, mutta kun ei pääse lomalle. Koululla oli silitysrauta ja -lauta, mutta harva
osasi käyttää. Väitin osaavani prässätä ja lupasin
markalla laittaa housut hyväksyttävään kuntoon.

Sain useita työtarjouksia ja melko nopeasti opin
auttavasti prässäämään. Tätä työtä sai tehdä myös
arki-iltaisin, kun kaverit halusivat varmistaa, ettei
seuraava loma kaatuisi ryppyisiin housuihin.
Aliupseerikoulun alkaessa minut valittiin oppilaskunnan kuljetuspäälliköksi. Tehtävänäni oli
viikoittain koota jokaisesta komppaniasta lomakyytiä haluavien nimilistat ja toimittaa ne komendantin toimistoon. Toimisto huolehti tarvittavien
linja-autojen tilaamisesta. Tehtävän hoitamisesta
ei saanut palkkaa, mutta kun bussin rahastaja sai
matkustaa maksutta, valitsin itseni aina yhden Turun auton rahastajaksi.
Alkukesästä Sirkkalassa alkoi lämpimien ilmojen seurauksena näkyä kaljuja varusmiehiä. Vakituinen parturimme, autosotamies Urmas ”Isä”
Oksanen leikkasi hiukset normaaliin muotoon 50
pennillä, mutta kaljuksi maksutta. Tässä en päässyt tienaamaan, kun en toiminut parturina, mutta
säästämään pystyin 50 penniä, pariin kertaan.
Menoni olivat todella olemattomat. Lomilla
usein sain kutsun tätieni tai serkkujeni luo syömään ja erikoisluvalla kävin lomalla myös Sirkkalassa syömässä. Ehkä päivärahat eivät juuri riittäneet kahviin, munkkeihin ja elokuviin, mutta
noiden lisäansioiden avulla vältyin verottamasta
vähäisiä säästöjäni.
Lomamatkoihin en joutunut käyttämään rahaa,
koska enimmäkseen vietin lomat Turussa. Niihin
kertoihin, jotka vietin kotonani Loimaalla, riitti
ilmaisliput. Niitä kaikkia ei edes tullut käytetyksi,
koska yksi on riittänyt sotilasmuistioon tallennettavaksi.
Kiltaveli HARRI LINDROOS
Teksti on mukaelma kirjoittajan
teoksesta ”Sirkkalan pojat”.

Lamminperä 8, Loimaa
toyotaautocenter.fi

• Tiilenlyöjänkatu 7, 30100 Forssa • Lamminperä 8, 32200 Loimaa
• Allastie 2, 21200 Raisio

www.toyotaautocenter.ﬁ

Lamminperä 8, Loimaa
toyotaautocenter.fi

Autojoukkojen Turun Kilta

Kiltanaiset
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Terveiset naistoimikunnasta
Kiltanaiset kokoontuivat Killan toimistolla 5.4.
iloisissa tunnelmissa. Mukaan oli saatu yksi uusikin jäsen. Vietettiin kahdet syntymäpäivät ja
tehtiin suunnitelmia tulevaan.
Aina tuntuu löytyvän juhlan aihetta jokaiseen
tapaamiseen.
Muistakaa naiset, että pääsääntöinen tapaamisemme on aina parillisen kuukauden ensimmäinen tiistai. Seuraava tapaaminen on siten 7.6. klo
12.00 Killan toimistolla.
Tervetuloa kaikki kiltanaiset.

Kiltahuivi
Naiset ovat saamassa oman yhteisen tunnus-asusteen, kiltahuivin.
Neliön muotoisen huivin kulmaan painetaan

Killan logo, joten se on yhteinen tunnuksemme ja
odotamme huivien valmistumista innolla.
Lehden palstalla tiedotamme heti kun se saadaan myyntiin.

Merkkipäivät
Kiltalehti julkaisee merkkipäiväpalstallaan jäsenien merkkipäivät jäsenluettelon perusteella .
Tulevaisuudessa myös NAISTEN merkkipäivät.
Jos haluat kieltää merkkipäiväsi julkaisemisen,
ilmoita asiasta hyvissä ajoin, osoite tähän löytyy
”Merkkipäivät” palstan lopusta.
Mukavaa kesän odotusta! Nähdään toisiamme
Killan eri tilaisuuksissa kesälläkin.
RIITTA-LIISA

Kiltanaisten puheenjohtajan terveiset

Olemme saaneet tavata toisiamme eri yhteyksissä ja saaneet uusia tuttavia ja jäseniä.
Korona rajoitukset ovat helpottuneet, mutta
silti meidän kaikkien tulee huolehtia itsestämme.
Tällä hetkellä mielessä on Ukraina sota, mikä
heillä siellä naisilla ja lapsilla on tilanne miesten
taistellessa maansa puolesta, kuinka he jaksavat,
selviävät…(Slava Ukraini)
Sain olla mukana Killan järjestämällä matkalla, missä yhtenä kohteena oli kierros Hietaniemen
hautausmaalla oppaamme Pekka Lehtiön johdolla. Tällöin kaikki ajatukset tulivat mieleen, mitä
meidän vanhempamme ovat kokeneet ja nähneet.
Me ja meidän lapset ja lastenlapset ovat saaneet
elää itsenäisessä Suomessa.
Kansallisena Veteraanipäivänä olin Loimaan
Veteraanipuistossa Kotirintamanaisten muistomerkin paljastus tilaisuudessa, missä Riitta-Liisan
kanssa laskimme Kilta-naisilta kukat.
Kiltanaisille tulee killan logolla oleva huivi, näin

olemme vielä yhtenäisempi joukko.
Seuratkaa ja olette mukana rohkeasti eri tilaisuuksissa.
Seuraava tapaaminen on 7.6. klo 12 Killan toimistolla. Vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa!
Ollaan yhteydessä ja nähdään.
Puhelin numeroni on 040 5824377 ja sähköposti hilkka.vallari@gmail.com
Terveisin: HILKKA

Naantalin EMMA-teatteri: MIESTÄ NÄKYVISSÄ
torstaina 7.7.2022 klo 19.00.
Sitovat ilmoittautumiset 2.6.2022 mennessä Ulla Vuorela puh. 040 594 4096.
32 € / lippu, maksu Killan matkatilille FI 20 5316 0820 0188 91.
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KORVAUSPALVELUA,
joka sujuu niin
kuin pitääkin

if.fi/yritys
010 19 15 00

Turun Thermohuollossa teemme Eberspächer lisälämmittimien asennukset,
huollot ja korjaukset autoihin, veneisiin ja asuntoautoihin.
Lähetä viesti:
turun.thermohuolto@thermohuolto.fi,
soita 0207 980 280 tai tule liikkeeseen
ja kysy tarjousta palveluistamme!

Tapahtumauutiset
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Kevätretki
21.4.

V

iitalan bussi lähti aamuviideltä Virttaalta
kohti Loimaata, mukana kolme ensimmäistä kiltalaista. Kelan pysäkiltä saatiin
kyytiin 17 rohkeaa. Jatkettiin Turkuun päin ja
aina otettiin halukkaita mukaan. Heikkilän kasarmin koontipaikalta tuli iso saalis ja Salosta loput.
Aurinko paistoi tuulilasiin ja paluumatkalla taas.
Kuljettaja Jyrki ehdotti taukoa Kivihoviin, eikä
kukaan vastustanut. Tarjolla oli munkkia monen
sorttista, osa otti korvapuustia. Kyllä myöhäinenkin aamukahvi maistui.
Saavuimme Helsinkiin. Siellä ensimmäinen
kohteemme oli Oodi-nimiseen paikkaan. Se ei
ole keskuskirjasto vaan keskustakirjasto. Sitä ei
pidä yhdistää puolueeseen, vaikka Eduskuntatalo
onkin kadun toisella puolella. Kirjoja on 100.000
kappaletta. Kirjailija Kalle Päätalo oli lukenut Taivalkosken kirjaston kaikki kirjat. Miten olisi täällä
pärjännyt?
Rakennus oli omaleimainen. Varmaan halvempikin olisi riittänyt. Pakko kehua, kun se turisteja
niin kiinnostaa. Kävijöitä on paljon, mutta korona
meidät armahti tungoksesta.
Mentiin rahamuseoon. Suomella on 49 tonnin
kultavaranto. Se on hajautettu useisiin maihin,
joita esittelijä piti luotettavina. Venäjää siinä kartassa ei vilahtanut. Suomen pankki on perustettu v.
1811 ja markka v. 1860. Ennen oli vaihdantatalous.
Esittelijä kysyi, kuka kuulijoista toimii siten. Moni,
minäkin tuon vaimolle kukkia ja hän keittää perunoita. Harmi, ettei siellä ollut tehtaan myymälää.
Mentiin lounaalle postintaloon. Luvattiin broileria. Pitkä pöytä sisälsi monia lisukkeita: Riisiä,
porkkanapaloja, punajuurta ja salaatteja sen seit-

semää lajia. Pöydän päässä tyhjä brolerivati. Ei
lannistuttu, vaan jäätiin siihen seisomaan. Odotus
palkittiin. Tuotiin uusi vati ja vissiin kaikille riitti
broilerin koipi. Oli muuten hyvää, mutta suolaa
olisi saanut olla enemmän.
Tehtiin kiertoajelu kaupungissa. Onneksi Senaatintorin puutalot olivat tuhoutuneet tulipalossa, ja Keisari käski Engelin suunnitella ja rakentaa
uudet. Se on melkein maailmanperintökohde.
Helsingissä saa ilmeisesti jättää auton melkein
miten vain. Niin kapeista raoista me linja-autolla
puikkelehdimme.
Lounaan jälkeen lähdimme tutustumaan Hietaniemen hautausmaalle. Meitä kuljetettiin ensin
muutamilla merkkihaudoilla. Arvo Ylppö oli pieni
suuri mies, mutta muistomerkki on vaatimattoman persoonan mukainen. Sitten oli Malmstenin
musiikkiperhe. Monia mielenkiintoisia henkilöitä.
Sankarihauta-alue on vaikuttava ja sitä arvostavat suuresti myös ulkomaalaiset kävijät. Miten
ihmeessä jo sodan alussa osattiin varautua niin
suureen uhriin. Sankariristi ja Suomen Marsalkan
hauta vaikuttivat syvästi.
Suomen presidenttien ( pois lukien Svinhufvud
ja Kallio ) muistomerkit olivat seuraava kohde.
Samoilla kohdilla sijaitsivat myös sotasyyllisinä
tuomittujen leposijat.
Oppaamme ( mies ja nainen ) olivat mainioita.
Puhuivat selkeästi ja mielenkiintoisesti.
Matkalla kuultiin myös osanottajien informaatioita tulevista ja menneistä. Joukossa muutama
uusi ja vanha vitsikin.
MARKKU LAURINEN
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Tapahtumauutiset

AJK Turun Kilta kokoontui
Porissa 19.4.2022
Tässä muutamia otteita pöytäkirjasta:
Naisosasto oli kokouksessaan päättänyt käyttää
nimeä KILTANAISET.
Lisäksi he olivat päättäneet hankkia itselleen
kiltamerkillä varustetun kaulahuivin. Hallitus korotti tilaus määrän 80 kpl:n.
Antti Ahola oli hallituksen toimeksiannosta
pyytänyt tarjousta autoon kiinnitettävästä kiltamerkistä.
X-copylta oli tarjottu kyseisiä tarroja, materiaalina olisi atfox eli polymeerinen tarra jonka kesto
takuu olisi 10-vuotta. Hinta, 1500 kpl, logon valmistelu painoon 80 €, kpl hinta 0,33 € = 575 € +
ALV. Sisältää aloituksen 80 €.
Hallitus myönsi Aholalle valtuudet jatkaa hankintaa.
Tapahtumiin ja Kokouksiin ilmoittautumisien ja
maksujen määräpäiviä on noudatettava tinkimät-

Me PrintHausissa pyrimme
aina löytämään paitsi laadukkaan,
myös kustannustehokkaan
ratkaisun painotuotteellesi.

Ja olemme siitä ylpeitä.
Klikkaa lisätietoja www.printhaus.fi

s!

Kysy tarjou

Mikkolantie 24
28130 Pori
www.printhaus.fi

Esitteet / Lehdet / Julisteet
/ Lomakkeet / Kuoret

tä. Ruokailun varaaminen on ollut summittaista ja
silloin olemme joutuneet maksamaan ylimääräisiä,
niin oletettavia haamuruokailijoita.
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin: Pekka Karppanen Punkalaidun, Kirsti Rantanen Punkalaidun,
PirjoRinkinen Paattinen, Posio Sami Lieto, Eelo
Tallberg Huittinen, Tiina Kankaanpää Punkalaidun, Pertti Kerttula Laitila, Liisa Nurminen Kauttua, Juha Simola Aura

Killan kevätkokous pidettiin
Tintin Tuvalla Orikedolla
9 pvä maaliskuuta
Kokouksessa käsiteltiin kevätkokoukselle kuuluvat asiat! Kokouksen puheenjohtajana toimi Harri
Lindroos
Kokouksen alussa everstiluutnantti evp. Joni
Lindeman piti loistavan esitelmän venäläisestä
sotastrategiasta. Siitä tarkemmin seuraavassa
lehdessä.

Kaikki kukkasidonnan työt.
Niin iloon kuin
suruunkin, arkeen
ja juhlaan.

Tervetuloa!
Hautausmaantie 30, Turku
p. (02) 236 0176, 050 348 6264
www.kukka-tuire.fi

Tapahtumauutiset
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ROVIO
PET FOODS
Kävimme torstaina 24.3.2022 tutustumassa Loimaalla sijaitsevaan koiran ruokia valmistavaan tehtaaseen.
Paikalle meitä oli saapunut hieman yli tusina asiasta kiinnostuneita. Oppaanamme toimi pirteä Juulia Salonen. Hän esitteli meille
tuotteita, (kuvassa) joita myös lasiseinän takaa
näkyy. Myös varastoa ja siellä olevaa koiranruokaa valmistavaa konetta saimme nähdä. Konetta
saimme katsella vain etäisyydeltä, sillä hygienisyys
oli siellä numero yksi. Varastoon mennessämme
laitoimme kenkiemme päälle ohuet muovisyylingit
ja käsissämme oli muovihansikkaat.
Tehtaan yhteydessä toimi myös ruokailubaari.
Kaikesta päätellen se oli saavuttanut suuren suo-

sion, sillä siellä kävi koko ajan ruokailijoita, vaikka
meidän tutustumisajankohtamme oli sovittu klo
14. Ruoka oli hyvää ja varasto lenkin jälkeen, kahvi
maistui.
Kyseisissä tiloissa toimii myös eläinklinikka, johon saimme tutustua. Kaksi lääkäriä, apuhoitaja
ka vastaanottaja, naisia tietenkin. Heillä on siellä
myös leikkausali, jossa voidaan tehdä normaaleita jopa keskisuuria leikkauksia. Vastaavana eläinlääkärinä Rovio Vetillä toimii Maria Pushkina,
hänen kiinnostuksensa kohteet ovat ihopotilaat,
senioripotilaat ja
akuuttihoito. Toisena eläinlääkärinä
toimii Anne-Maija
Laakkonen. Hänen
kiinnostuksensa
kohteita ovat sisätautipotilaat ja pehmytosakirurgia. Klinikan eläintenhoitaja on Kaisa Kiikka.
(kuva IMG_5572.
JPG)
Kiitimme henkilökuntaa Killan kukkavaasilla, Juulialle
vaasin luovutti Ari
Laaksonen ja kuvassa luovuttajana on
Voitto Suvila.
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Loistava valikoima
heti ajoon Volvoja

Lue lisää
keskusautohalli.fi
Rieskalähteentie 75, TURKU | 0207 218 120
Örninkatu 13, SALO | 0207 218 320

Škodat myy

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15
Automyynti: 020 777 2430
Varaosat: 020 777 2407
Huolto: 020 777 2406
Piiskakuja 10 Turku

Tapahtumauutiset
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Autojoukkojen Turun kilta mukana Talvisodan päättymispäivänä 13.03.2022
Varsinais-Suomen kiltapiirin seppeleenlaskutilaisuudessa Itsenäisyyden kivellä. Seppeleen laskivat kiltapiirin puheenjohtaja Marjo
Tuomaranta ja sihteeri Jouni Tuomaranta. Juhlapuhujana Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Esko Laine. Kuultiin myös Kannelkuoron
esitykset. Killan lippua kantoi Arto Wallenius. Kuva ja teksti ANTTI AHOLA

Matkailutoimikunta

Matkailutoimikunnan kokous pidettiin 12.4.2022
Loimaan Sarkamuseossa
Käsiteltiin toimintasuunnitelman ohjelmaa
joista suurin osa on jouduttu peruuttamaan. Kevään aurinko tuo meillekin valoa ja matkojakin on
jo luvassa sekä ilmoittautumiset kuumimmilaan.

Toivotaan runsaita osallistumisia tuleviin tapahtumiin.
Tämän lehden ilmestyttyä on jo tietysti esimmäiset matkat ohi mutta yksi tärkeä on kuitenkin tulosa
eli REINONPÄIVÄN RISTEILY heinäkuussa.
Ilmoittautumiset ja maksut ilmoitettuja päivämääriä ehdottomasti noudattaen.
ANTTI
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TASOA
KOTIIN

Katso jälleenmyyjät nettisivuiltamme.
VIENTIKIVI OY FINLAND
Pähkinäkuja 6, 27430 Panelia I puh. 02 531 6100 I www.vientikivi.com
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Kuka oli Toisen Maailmansodan
suurin valtiomies ja sotapäällikkö?
Seuraavassa ehdokkaita

F.D. Roosevelt
Monet pitävät häntä suurimpana. Rooseveltilla
on kyllä ansionsa laman
selvittäjänä. Liikemiesominaisuutta hän osoitti
myymällä kesällä -39
avokätisesti sotatarvikkeita Stalinille. Maksu
tuli samantien kullassa,
joka oli peräisin keisarin
ajan aatelisilta.
Sotaan mukaan hän ei USA:ta kuitenkaan saanut ennen kuin tuli Pearl Harborgin katastrofi. Ja
sitten kyllä tapahtui.
Sodan kestäessä Roosevelt söi yhä nöyremmin
Stalinin kädestä. Oli vaan kovasti huolissaan uudelleenvalinnastaan. Esim. ennen vaaleja ei saanut
missään nimessä paljastaa, että Puola oli luvattu
Neuvostoliitolle. Lääkärien ennuste tuolta ajalta
oli, että Rooseveltilla oli enintään kolme kuukautta
elinaikaa. Ja oikeassa olivat. Varapresidentti oli
pidetty sivussa sotapolitiikasta.
Suurinta valtiomiestä valittaessa pitää katsoa
lopputulosta. Sodan päättyessä puolet Eurooppaa
jäi Neuvostoliiton valtaan. Kyllä keinoja sen estämiseen olisi ollut, mutta Roosevelt näytti olevan
Stalinin lumoissa.

Winston Churchill
Häntä on pidetty Britannian vastarinnan symbolina. Siinä hänellä toki on
ansionsa. Tiukan paikan
tullen britit kyllä venyivät isänmaansa hyväksi.
Sotilasjohdolle oli
varmaan
kiusallista
Churchillin sekaantuessa jatkuvasti sotatoimiin

(ainakin elokuvien mukaan).
Churchill joutui myötäilemään Rooseveltia,
vaikka hän ei niin paljon Stalinin lumoissa ollutkaan. Teheranin konferenssissa Winston kyllä vähän koitti Suomea puolustaa, mutta ei tarpeeksi.
Siihen olisi kyllä ollut keinoja.
Länsiliittolaisista brittipääministeri oli kuitenkin ensimmäinen, joka oivalsi venäläisten oikean
karvan. Taisimme teurastaa väärän sian, hän totesi
Hitlerin tuhon jälkeen.
Oltuaan noin pidetty johtaja on kummallista,
että Churchill hävisi vaalit keväällä -45.
Stalinin neuvottelukumppaneiksi jäivät sotapolitiikan untuvikot USA:n Truman ja Britannian
Clement Attlee.
Vaikka Winston ei loppuun asti ollutkaan vallassa oli hän hyväksymässä Teheranin Konferenssin
päätökset, että puolet Euroopasta jää Neuvostoliitolle.

Adolf Hitler
Hän on siinä mielessä
suuri vaikuttaja, että
koko sodanjälkeinen
Eurooppa on Hitlerin
luomus. Merkillinen
persoona, kun sai koko
Saksan niin valtaansa.
Moni muistelija on kertonut menneensä Hitlerin puheille sanomaan suorat sanat. Ja tulleensa
takaisin niin nöyränä ja vakuuttuneena. Ainoastaan V. Mannstein sanoi eräässä neuvottelussa
eriävän mielipiteensä. Hitler meni aivan hiljaiseksi. Myöhemmin kahden kesken Hitler sanoi:
”Herra sotamarsalkka. En pidä siitä, että sanotte
vastaan toisten aikana.”
On tunnettua, että Hitler myi elokuussa -39 Suomen Neuvostoliitolle. Talvisota teki kuitenkin Hitleriin niin suuren vaikutuksen, että se näkyi jatkossa.
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Yllätysvierailulla Mannerheimin 75-vuotispäivillä 4.6.1942 Hitler kovasti pahoitteli Saksan politiikkaa Talvisodan aikana. Kesäkuun -44 kriisin
aikana Hitler Talvisodan muistoon vedoten antoi
Suomelle apua, vaikka oli itse pahoissa vaikeuksissa joka rintamalla.
Hitlerin suosion kasvu selittyy niillä alkuaikojen menestyksillä. Vastoinkäymisten alettua monta
kriisiä laukesi, kun Hitler oli lujana. Niin hän uskoi
käyvän vielä Stalingradissakin.
Vaikka Saksa kulki kohti tuhoa ja tappiota, on
hämmästyttävää miten lojaaleina alamaiset pystyivät lähes loppuun asti.
Suuri valtiomies, mutta kielteisessä mielessä.

Benito Mussolini
Häntä ei juuri kehuta.
Oli Mussolinilla hyviäkin puolia. Hänen
aikanaan junat kulkivat
ajoissa. Ja Mafian valta
kukistettiin. Tosin se tuli
takaisin Amerikan joukkojen mukana Sisilian
maihinnousuun. Eikä ole
vieläkään lähtenyt.
Mussolini vaikutti sotahistoriaan hyökkäämällä
Kreikkaan. Suomen Talvisotaa mukaillen kreikkalaiset tekivät vastarintaa. Italia oli joutumassa
häpeään.
Hitlerin täytyi tulla avuksi. Tie Kreikkaan kulki
Jugoslavian kautta, ja sikäläiset ryhtyivät vastarintaan. Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon viivästyi
kuukaudella, ja sillä oli kohtalokkaat seuraukset.
Mussolini antoi Suomelle apua Talvisodassa.

Josip Broz Tito
Kreikan sotaretki tuli
Saksalle kalliiksi, sillä
Jugoslaviassa alkoi partisaanisota. Sen johtoon
kohosi Tito.
Vuoristoinen maasto
aiheutti sen, ettei saksalaisten onnistunut tuhota
Titon joukkoja.
Sodan jälkeen Tito
pystyi pitämään valtakunnan ilman neuvostojoukkoja. Siinä ei kuitenkaan ollut mistään demokratiasta kyse, sillä ideologia oli sama kuin Neuvostoliitossa.
Tito piti valtakuntaa otteessaan kuolemaansa
saakka. Se ei kuitenkaan liittänyt sitä yhtenäisek-
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si. Melko pian Titon kuoleman jälkeen osavaltiot
olivat toistensa kimpussa.

Charles de Gaulle
Ranskan nopean kukistumisen kesällä -40 jälkeen
tämä pitkäksi parsaksi kutsuttu sotilas asettui Englantiin ja valitsi itsensä vastarinnan symboliksi.
Se oli vähän kiusallista briteille, kun de Gaulle
käyttäytyi kuin rahaton
lehmännostaja ja tunki
itsensä päättäjien pöytiin.
Kun
liittoutuneet
marssivat Pariisiin kesällä -44, niin de Gaulle
siellä kuin Euroopan
omistaja.
Ilman että kukaan olisi yrittänytkään estää, surmattiin Ranskassa tuota pikaa satatuhatta muka
saksalaisten kanssa yhteistoiminnassa ollutta.
Kun valtakunta on neljä vuotta miehitettynä,
niin kuinka voidaan kuvitella, että sinä aikana
voidaan olla syömättä. Vaikka kuinka olisi vastenmielistä, niin jonkun on oltava yhteistoiminnassa miehittäjän kanssa. Ja sodan jälkeen kaikki
ranskalaiset olivat niin vastarintaliikettä – niin
vastarintaliikettä.
De Gaulle oli sodan jälkeen monta kertaa Ranskan johdossa. Välillä annettiin potkut, mutta lopulta kutsuttiin takaisin.

J.V. Stalin
Jos lopputulosta katsoo,
niin hänhän se kunkku
on. Mutta miten se saavutettiin.
Stalin oli syypää niin
karmiviin tappioihin, ettei millään voinut uskoa
selviävän.
Vaikka hänelle toimitettiin lähes täsmällisiä
tietoja Saksan hyökkäyksestä hän määräsi omat
joukkonsa etupainoiseen hyökkäysryhmitykseen.
Kaksituhatta lentokonetta tuhottiin kentille ja muu
tuho oli valtava.
Ei se yksin Stalinin syy ollut, kyllä etulinjan komentajienkin olisi pitänyt jotain tehdä.
Suomen Talvisota oli tehnyt Staliniin syvän vaikutuksen. Vielä tammikuussa -45 hän oli puhunut
siitä Churchillille, vaikka oli varmaan muutakin
ajateltavaa.

26

VETOAKSELI 2 / 2022
ME VÄLITÄMME!
KAUPPA KÄY!
NYT TARVITAAN MYYTÄVÄÄ!

Aatos Huhtala
Gsm 0400 226 898
Puh 02 284 5320
aatos.huhtala@listing.ﬁ

Jari Huhtala
Gsm 040 578 5502
jari.huhtala@listing.ﬁ
Yksityistä kiinteistönvälitystä jo vuodesta 1979.

Pikkubussien 1-22-paikkaa
vuokraus ja myynti
Puh. 0400 527121, Jari Mäki

www.listing.ﬁ

HUITTISTEN PORTTI

Avoinna
klo 9–23

• VIIHTYISÄ TAUKOPAIKKA
• MEILLE ON HELPPO TULLA
TERVETULOA!
Kotoista ruokaa
joka päivä
Yli 200
asiakaspaikkaa
Hyvät paikoitustilat

Avoinna:
ma-pe 5.30–23
la
6.30–23
su
7.30–23
puh. 02 565 000

LAUKKU-CENTER
Avoinna su-pe 10–18, la 10–16 tai sop. muk.
puh. 0440 565 021
Risto Rytin katu 2, Huittinen
info@harkapakari.fi • www.harkapakari.fi

ma–la 7-22, su 9–22

VETOAKSELI 2 / 2022
Stalinin silmissä Suomen sitkeä puolustus henkilöityi Mannerheimiin. Hän otti sen useasti puheeksi suomalaisten kanssa.
Suomen on itsenäisyydestään paljosti kiittäminen sitä miestä, sanoi Stalin v. -48.

Risto Ryti ja Väinö Tanner
Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti oli saavuttanut talousasioissa suuren vaikutusvallan. Hänellä
oli hyvät suhteet ja paljon ystäviä länsimaissa.
Väinö Tanner oli tunnustettu työväenjohtaja.
Myös hänellä oli kansainvälisiä yhteyksiä ja arvovaltaa.
On harmillista, että nuo kaksi vaikuttajaa olivat
sitä mieltä, ettei sotaa tule. Ihmiskunta ei ole niin
tyhmä.
Se näkyi puolustuksen määrärahoissa. Vielä alkukesästä -39 Mannerheim oli neuvotellut USA:sota sadan Brewster-hävittäjän kaupan edullisilla
maksuehdoilla. Ryti ja Tanner eivät antaneet valuuttaa. Syksymmällä tilanteen kiristyessä ei kukaan enää myynyt aseita.
Nuo kaksi sitten käänsivät kelkkansa ja tekivät
Suomelle arvokkaita palveluksia.
Kun sodan kestäessä yritettiin ottaa rauhankosketuksia, yritti tasavallan presidentti Ryti selvittää
länsimaisille diplomaateille Suomen vaikeaa asemaa. Vaikka hänellä oli siellä vanhoja ystäviä ei
hän onnistunut heitä vakuuttamaan.
V. -43 lopulla Neuvostoliitto julkisti rauhanehtonsa. Alkoi kansainvälinen painostus. Amerikasta,
Englannista, Ruotsista ja muualtakin huudeltiin,
että kuinka hullu Suomi on, kun ei tee rauhaa.
Ei tarvitse olla kummoinenkaan strategi todetakseen, kuinka mahdotonta se oli sillä hetkellä.
Saksa oli vielä niin vahva. Oli vaara joutua sotatantereeksi.
Tanner piti vaikutusvallallaan hallituksen koossa.
Ryti kirjoitti Hitlerille vakuutuksen. Lopputuloksena olemme itsenäisiä vaikkakin ilman Karjalaa ja Petsamoa.
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C.G.E. Mannerheim
Miten häntä arvostettiin kotimaassa. Kun
tilanne -39 syksyllä
kiristyi, oli Mannerheimilla eriäviä näkemyksiä valmiuden kohottamisessa.
Mm. Väinö Tanner
olisi antanut marsalkan
mennä, koska hän on vanha hermostunut mies.
Kun Talvisodan rauhanehdot piti julkistaa, niin
hallitus pelkäsi kansan reaktiota. Ulkoministeri
Tanner pyysi Mannerheimiä pitämään radiopuheen: ”Te olette ainoa ihminen, jota Suomen kansa
uskoo.”
Entäs sitten ulkomaat.
Saksan arvostus käy ilmi monissa muistelmissa.
On tunnettua, että marsalkka kävi kirjeenvaihtoa Winston Churchillin kanssa.
Amerikan arvostuksesta tuotakoon esille
asianhoitaja McClintockin kirje Mannerheimille.
Neuvostoliiton painostuksesta USA oli laskenut
suhteensa asianhoitajatasolle, mutta ei julistanut
sotaa. Poistuessaan Suomesta USA:n asianhoitaja
kirjoitti tulkitsevansa Amerikan kansan tunteet ja
syvän kunnioituksen.
Valvontakomission aikaan Mannerheimin piti matkustaa Portugaliin terveyttään hoitamaan.
Zdanov sanoi, ettei presidentti voi lähteä matkalle.
Zdanov soitti kuitenkin Moskovaan. Sieltä sanottiin, että Suomen marsalkka on vapaa matkustamaan.
Samalla matkalla Franco antoi henkilökohtaisen junavaununsa Espanjan kauttakulkua varten.
Ruotsin kruununprinssi kävi Jatkosodan aikana
luovuttamassa marsalkalle Ruotsin korkeimman
kunniamerkin.
Marsalkan viimeinen adjutantti, silloinen majuri C.O. Lindeman kertoi Mannerheimin viimeisestä
matkasta.
Lähtömaassa Sveitsin valtio oli järjestänyt täydet juhlallisuudet.
Välilaskulla Tukholman lentokentälle oli Ruotsi
valtio asettanut kunniakomppanian.
Kyllä Suomen marsalkka voittaa kirkkaasti ja on
Toisen maailmansodan suurin valtiomies.
Vai oletteko eri mieltä?
MARKKU LAURINEN
Sotahistorian harrastaja

28

VETOAKSELI 2 / 2022

Raisio:
K-Center • Voudinkatu 5
ark. 9-20 • la 9-18 • su 12-16

Rusko:
Ohjaluodontie 2
ark. 9-18 • la 10-15

www.raisionykkosapteekki.ﬁ

• vesijohto- ja viemärityöt • lämmityslaitteistot • ilmanvaihto
• sprinkler, automaattiset sammutusjärjestelmät
• LVI-suunnittelu ja valvonta • öljypoltin asennus ja huolto

MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO
Soliniuksenkuja 1 • 21200 Raisio
Puh. (02) 414 4600
www.forsblom.fi

TEBOIL PAIMIO
- Arkilounas klo 10-15
- Kotipizza & Rolls & Wings
- Pikapesu 24h
- Mullat, kuivikkeet, hiilet, polttopuut
- Elintarvikkeet
- Nestekaasut
- Voiteluaineet (myös suuret astiat)
- Vuokraus: autot, paljut, peräkärryt...
Sauvontie 9, 21510 Hevonpää

puh. (02) 475 3200 www.starrent.fi

Kiltaveljen kirja-arvio

VETOAKSELI 2 / 2022

29

Suojeluskuntaperheenperinnetyö 1981-2021
Välähdyksiä menneestä ja kurkistus tulevaan
Toimittanut Markus Anaja
Julkaisija: Suojeluskuntajärjestön Perinteet ry
Kustantaja: Sotilasperinteen Seura ry
Sotilasperinteen Seuran julkaisusarja nro 7
Paino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2021. 176 sivua

Suojeluskuntaperinnetyötä eilen – tänään – huomenna -seminaarissa 7.12.2021 julkistettiin Suojeluskuntaperheen perinnetyö 1981-2021, Välähdyksiä menneestä ja kurkistus tulevaan -teos.
Kirjan toimittanut VTM, DE Markus Anaja kirjoittaa muistamisen kulttuurista, jota tavataan kutsua perinnetyöksi – rajan tosin ollessa häilyvä. Hän
kysyy: ”Kun puhumme suojeluskuntaperinteistä,
tarkoitammeko suojeluskuntajärjestöä vai yksittäistä suojeluskuntalaista?” Suojeluskuntajärjestön Perinteet ry:ssä suojeluskuntaperheellä tarkoitetaan
isien suojeluskuntaa, äitien Lotta Svärdiä, poikien
sotilaspoikia sekä tyttöjen pikkulottia ja lottatyttöjä.
Perinteen vaalimiseen liittyy sekä aineellinen
että aineeton kulttuuriperintö, joista ei kuitenkaan
ole selkeitä ohjeita perinnetyön tekijöille. Tähän
kirjassa luvataan muutos yhdessä eri muistiorganisaatioiden kanssa.
Perinnetyön keskeisin tavoite on tiedon siirtäminen eteenpäin. Tässä keskeisessä asemassa todetaan olevan sivuston: perinne.fi.
Juhlajulkaisu on rakenteeltaan, taitoltaan, sisällöltään ja painopaperiltaan laadukas. Keskeisin osa
on dosentti, VTT Olli Kleemolan kirjoitus maanpuolustusperinnetyöstään tekemästään tutkimuksesta,
joka on laatuaan ensimmäinen koko perinnekentän
ja pitkän ajanjakson kattava.
Kleemola kuvaa oivallisesti perinnekentän hajanaisuutta, jolla on perusteensa ja hyvätkin puolensa mutta myös varjopuolensa. Mitä tulisi tehdä

mahdollisten päällekkäisyyksien karsimiseksi,
vai hoitavatko aika ja
niukkenevat resurssit
mahdolliset ongelmat?
Maanpuolustushistoriallisen yhdistyksen
puheenjohtajan, vuorineuvos Jorma Järven pyrkimys suojeluskuntaperheeseen kuuluvien
järjestöjen voimien kokoajana ja koordinaattorina
päätyä yhteisen lipun alle yhtäältä ja näiden pyrkimysten vaikeus toisaalta kuvataan hyvin Kleemolan
tekstissä. Yhdistysten luvatussa maassa suojeluskuntaperheen eri osat oli jo perustettu omina järjestöinään, joten tavoitteeseen ei päästy – eikä maali
ole vieläkään näkyvissä, joskin Tammenlehvän Perinneliitto jäsenjärjestöinen (23) tasoittanee tietä.
Muut teoksen kokooma-artikkelit kuvaavat hyvin suojeluskuntaperheen toimintoja ja perinnettä.
Kenraaliluutnantti Ermei Kannisen Suojeluskuntalainen -patsaan historiaa koskevan äänitallenteen litterointi (näin oletan) poikkeaa virkistävällä tavalla muista juhlapuheista ja tieteellisistä
teksteistä, joista kirja pääosin koostuu.
Alkuosan epätarkkuudet sekä vähäiset kirjoitusja nimivirheet olisi saatu huolellisella oikoluvulla
karsittua. Kirjan arvoa ne eivät vähennä.
Kirja kuuluu erityisesti suojeluskuntaperinteestä
kiinnostuneen käsikirjastoon ja miksei perinteestä
yleisemmin kiinnostuneen lukuohjelmaan.
HANNU LUOTOLA
prikaatikenraali evp.
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AIKAMOISIA MESTAREITA LÖYTYY KILLANKIN RIVEISTÄ

Suomalaisia ihmisiä löytyy monenlaisista paikoista ja usein he ovat merkittävän osaamisen alallaan. Yksi tällainen on
huippuosaaja kv HANNU RUOHONEN, joka on pärjännyt maailmanlaajuisessa kilpailussa erinomaisesti.
Annetaan hänen itsenä kertoa tapahtumista. Jutun alkuosa julkaistiin edellisessä lehdessä.

Terveiset Haukiputaalta,
Nagoyasta ja Brysselistä
Nagoyan matkasta kerrottiin vuoden ensimmäisessä lehdessä.

E

lokuun loppupuolella v. 2000, kun vielä selvisi korimekaanikkojen Suomenmestariksi
maanmainio Tapio Jutila Vaasasta, niin ei
kun valmistautumaan matkaan vaan. Oppaiksi
lähtivät Huhtasen Tuomo ja Rantalan Hannu Toyota Finlandilta, siinä meidän tiimi.
Vihdoin koitti lähtöpäivä. 29.10.00 nousimme
koneeseen. Matka kohti Brysselin alkoi. Sinne saavuimme illansuussa. Majoituimme hienoon Jolly
Hotelliin. Aamupalan jälkeen nousimme bussiin
niin kuin kaikki muutkin kilpailujen osallistujat.
Lyhyen bussimatkan jälkeen saavuimme Toyota
Europankoulutuskeskukseen. Tämä ensimmäinen
päivä meni paikkoihin, varusteisiin, seremonioihin
sekä toisiin tutustumisen merkeissä. Illalla takaisin hotellille, jossa syötiin lounas pidemmän kaavan mukaan porukalla. Toisena päivänä 31.10.00
aamupalan jälkeen taas bussilla kilpailupaikalle.
Seremonioiden jälkeen päästiin aloittamaan. Maalareita oli paikalla yhdeksän maansa mestaria, parisataa kutsuvierasta ja kameramiehet, jotka kuvasivat herkeämättä. Peltipuolella oli vastaavasti 14
kilpailijaa. Jännitys tiivistyi käsinkosketeltavaksi.
Maalarit oli jaettu kolmeen kolmen hengen ryhmään. Minun ryhmäni aloitti värinsävytyksellä.
Tehtävään oli valittu vaaleansinine11 agryyliväri.
Perusväreistä oli yksi jätetty pois, joten oli selvitettävä mikä se oli ja tehdä siitä mallikappale, joka oli

OSA
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samanvärinen kuin pöydälläni ollut oikealla kaavalla tehty mallikappale. Olen sävytellyt työssäni
värejä yli kymmenen vuotta päivittäin, joten se ei
minulle tuottanut suurta tuskaa. Seuraavana tehtävänä oli vaaleansinisen helmiäisvärin ruiskutus
ovipaneelille. Jokainen maalari tietää, että vaaleansininen metalli/helmiäisväri on vaikeimpia ruiskutettavia juuri pilveilyn takia. Syöttö- ja ilmamäärän suhteen ollessa oikea niin sekin onnistuu ihan
hyvin. Näin minullekin tapahtui, joten mielestäni
onnistuin vähintäänkin kohtuullisesti. Sitten olikin
vuorossa kirjalliset tehtävät. Ne olivatkin minusta
vaikein osa tässä kilpailussa, mutta uskoisin, että
ei sielläkään kovin monta virhettä tullut. Vaikeinta koko kilpailussa on se, että pystyt hallitsemaan
itsesi. Maalari ei ole tottunut tekemään työtään
satojen silmäparien edessä, salamavalojen vilkkuessa, tv-kameran edessä vaan yksinään omissa
oloissaan. Kuten jo mainitsin kun hallitset itsesi
olet jo puoleksi voittanut.
Korimekaanikkojen kilpailusta minulla ei ole
muuta kertoa kuin se mitä Tapio minulle kertoi,
koska kilpailut käytiin samaan aikaan eri puolilla suurta hallia. Tapio kertoi, että ensi tehtävä oli
etulokasuojan oikaisu. Lommo oli tehty pyöräkaaren keskelle. Se tehtävä onnistui nopeasti ja hyvin.
Samoin toinen tehtävä, jossa oli ovipellin keskelle
tehty painauma. Kolmas tehtävä oli katkaistun
runkoaisan pään paikoilleen hitsaaminen. Toinen
puoli mallina jikiin laitettuna. Runkoaisan pää oli
siis hitsattava oikeisiin mittoihin ja vain toiselta
puolelta.
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Järjestäjät olivat tehneet tähän tehtävään pieniä jippoja. Hyvin Tapio tästäkin selvisi vaikka ei
omasta mielestään ihan viimeisen päälle. Seuraavana heillä olikin kirjalliset kokeet, joissa olimmekin yhtä aikaa. Tosin meillä oli eri kysymykset.
Kysymyksiä oli sama määrä eli 40 kysymystä ja
jokaisessa neljä vaihtoehtoa, siis kaikenkaikkiaan
160 vaihtoehtoa. Aikaa 30 minuuttia koko tehtävään. "Ojalan laskuopin" mukaan ei mitään pitkiä
tuumaustaukoja voinut pitää. Ei kun skarppina
kynä savuamaan, kyllä se siitä.
Menihän ne ihan mukavasti. Vaikeutena tässä
oli se, että kysymykset olivat tulkin välityksellä
käännetty englanninkielisistä kysymyksistä suomen kielelle. Varmaan ne olivat kieliopillisesti ihan
ok, mutta poikkesivat jonkin verran Suomessa
maalarien ja peltiseppien käyttämistä nimikkeistä.
Toisaalta sama ongelma oli kaikilla muillakin, kas
kun ei ollut yhtään japaninkielen taitoista osanottajaa EM-kilpailuissa mukana. Seuraavaksi siirryimme odotushallin puolelle. Sinne oli järjestetty
jotakin pientä välipalaa. Aika tuntui suorastaan
matelevan. Olimme odotelleet pitkälti toista tuntia, jännitys tiivistyi.. Sitten kilpailuhallin puolelta
alkoi tulla porukkaa odotushallin puolelle. Tuli kameramiehiä pyörimään siihen meidänkin ympärille, niin kuin muidenkin. Tuli myös maalitehtaiden
edustajia juttelemaan, että hyvin on mennyt.
No mitäs minä siinä muuta, kun että menihän
se ihan kohtuullisesti. Normaali työsuoritus meillä
täällä Suomessa on tällainen. Mainittakoon, että
maalinvalmistajat kävivät myöskin kovaa kisaa
keskenään kenen tuotteilla voitetaan. Oli siinä Spies Heckerin leirissä suut messingillä, olin
nimittäin ainoa, joka käytti heidän tuotteitaan.
Kaikilla kilpailijoilla oli eri tuotemerkki, joten
väreissä kyllä löytyy. Odottelu jatkui vielä hetken
kunnes tuli kuulutus, että palkintojenjakoseremoniat alkavat. Siirryimme aploodien saattelemina
ja fanfaarien soidessa meille varatuille paikoille.
Muodollisuuksien jälkeen alkoi palkintojenjako.
Ensiksi palkittiin korimekaanikot. Jako alkoi aina kolmannesta palkinnosta. Korimekaanikkojen
kolmanneksi tuli Irlannin Paul Grant. Toiseksi tuli
herrasmies Vaasasta Tapio Jutila, voittajaksi selviytyi sukulaiskansamme Unkarin edustaja Sandor
Sztranyak. Sitten alkoivat elämäni piinaavimmat
betket. Alkoi nimittäin maalaustekniikkakisan palkintojen jako. Kolmanneksi kuulutettiin Manuel
Da Cunha Cacador Portugalista. Olin vähän pettynyt, että ei edes kolmanneksi. Toiseksi kuulutettiin

Puolan edustaja Gregosz Perczynzynski. Olin vielä
enemmän pettynyt, vajosin tuoliini entistä syvemmälle. Samalla ajattelin, että ei voi mitään kun parhaansa tekee eikä pärjää, ei voi muuta. Voittoon en
nimittäin jaksanut uskoa sitten millään. Sitten seuraavaksi kuulutettiin automaalaustekniikan Euroopanmestariksi Suomesta Hollolasta Paakkisen
Automaalaamosta Hannu Ruohonen. Siinä meinasi meikäläisen pelihousut revetä, oli se semmoinen
pommi kuitenkin. En tarkalleen muista kuinka,
mutta kai kuitenkin kunnialla selvisin palkintopallille, jossa muut jo odottelivat Palkintojenjako
kesti noin vartin verran. Siinä ajassa ehdin kelata
elämäni viimeistä kahtakymmentä vuotta, jonka
ajan olen näitä maalaushommia tehnyt, ja totesin,
että eivät ne ihan hukkaan ole menneet. Seremonioiden jälkeen lähdimme bussilla hotelliimme
valmistautumaan juhlaillalliselle. Iltajuhla oli
erittäin hieno ja vaikuttava tilaisuus, kutsuvieraita
2-300 + kilpailijat oppaineen. Aamulla seuraamme oli saapunut viideskin henkilö Suomesta, hän
oli Toyota Finlandin johtoa Timo Suutari-Jääskö,
joka oli seurannut kilpailua koko päivän ja jäi istumaan iltaa kanssamme vielä iltajuhlan jälkeenkin.Timon lähdettyä hotelliinsa teimme pakollisen
kierroksen keskikaupungin soittoruokaloihin ja
todettuamme, että ruoka ja juoma eivät lopu tästä
kylästä lähdimme hotelliin ja kävimme yöpuulle
pari tuntia ennen kun herätyskello pirahti. Seuraavan aamuna teimme bussilla nähtävyyskierroksen
Brysseliin tutustuen paikallisiin nähtävyyksiin. Illalla olimme jo Helsingissä ja vähän myöhemmin
kotona. Saunan jälkeen takkatulen ääressä yritin
kelata, mitä oli tapahtunut ts. tullut tehdyksi ja
totesin, että ei juuri paremmin olisi voinut käydä.
Että ihan Euroopanmestariksi ja vielä kantapään
kautta. Varmaan täytynyt olla hyvät opettajat siellä
uran alkuvaiheessa ja myöhemminkin. Tarkemmin
ajateltuna niinhän se on ollutkin
Terveisin HANNU RUOHONEN

Paakkisen Automaalaamo Oy on perheyritys Hollolassa. Yritys on perustettu v. 1954. Henkilökuntaa on kaikkiaan 6 henkilöä. Toimialana on kevyemmän liikennekaluston maalaus, sekä muovikorjaukset, myös autojen sisustusmuovit. Vuodesta
2010 myöskin kolarikorjaukset, tuulilasinvaihdot
ym. vauriokorjauksen työt.
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Liity joukkoomme!
Autojoukkojen Turun Kilta ry. perustettiin vuonna
1963 vaalimaan 2. Er. Autokomppaniassa saatua
maanpuolustus- ja automieshenkeä. Automiesten
koulutus Turussa aloitettiin Sirkkalan kasarmialueella. Sieltä autokomppania siirrettiin vuonna
1970 Heikkilän kasarmille, jossa se toimi vuoden
2002 loppuun. Tällöin 2. Er. Autokomppania lakkautettiin. Nykyisin automiesten koulutus tapahtuu Säkylässä, Porin prikaatissa. Automieshengen
vaalimisen lisäksi killan päämääriin kuuluvat toimiminen yhdyssiteenä jäsenistön välillä, autojoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäminen, historiallisten perinteiden vaaliminen ja
vaikeuksiin joutuneiden veteraanien ja jäsenien
tukeminen.

✂

Liittyminen
Autojoukkojen Turun Kilta ry. on maanpuolustusjärjestö, johon voivat liittyä kaikki, sotilasarvoon
katsomatta. Killassa on siten vastakotiutunut autosotamies, komppanian päällikkö ja rykmentin
komentaja kiltaveljiä, eivät muuta.
Killan toiminnan suunnan ja sisällön määräävät
killan jäsenet. Toivottavasti Sinäkin vastaisuudessa olet päättämässä kiltasi toiminnasta.
Kiltasi mukana pääset verestämään muistoja ja
käymään "vanhoilla taistelupaikoilla", kuten esimerkiksi Raasissa, Heikkilässä ja monessa muussa
sellaisessa paikassa, johon pelkkänä siviilihenkilönä ei ole edes pääsyä. Tule mukaan!

LEIKKAA TÄSTÄ

AUTOJOUKKOJEN TURUN KILTA RY
Ylännekatu 16 I, 20540 TURKU, puh. 02 237 7945

Anon, että minut hyväksyttäisiin Killan jäseneksi ja ilmoitan seuraavat tiedot:
Suku- ja etunimet ___________________________________________________________ 
Arvo tai ammatti ____________________________________________________________
Lähiosoite _________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka __________________________________________________
Sähköposti _______________________________ Puhelin _________________________
Syntymäaika ____/____ 19_____ Syntymäpaikka _______________________________
Joukko-osasto _____________________________________________________________
Sotilasarvo ________________________________________________________________
Päiväys ___ / ____ 20____ Allekirjoitus ________________________________________
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Toimintamuodot
Liikenneturvallisuustyö on maanpuolustushenkisen kiltamme yksi tärkeimpiä toimintamuotoja.
Kiltamme kouluttajat käyvät useita kertoja vuodessa eri varuskunnissa antamassa liikennevalistusta
ja -koulutusta. Toinen toimintamme painopiste on
vanhat autot. Killassamme on useita museoautoharrastajia. Tarvittaessa tietoa ja apua löytyy alalta runsaasti. Kiltamme ylpeys on Suomen vanhin
uutena tuotu ja käytössä ollut, nyt täysin entisöity
Orient vm. 1906.
Muita toimintamuotojamme ovat tutustumiskäynnit tehtaisiin, tuotantolaitoksiin ja yrityksiin.
Jäsenistömme tekee myös useita ulkomaanmatkoja vuodessa erityisesti sotahistoriallisiin kohteisiin.
Näiden lisäksi järjestetään muita virkistymistilaisuuksia kuten tansseja ja pikkujouluja.

Pääasiallinen toiminta-alueemme on Varsinais-Suomi ja Satakunta. Pääpaikkamme on Turku. Kiltaamme kuuluvat myös toimeliaat alaosastot Porissa sekä Salo-Loimaalla.

Vetoakseli
Kiltamme jäseniin pidetään yhteyttä neljä kertaa
vuodessa ilmestyvällä Vetoakseli-lehdellä. Siinä
kerrotaan menneistä tapahtumista ja tiedotetaan
tulevasta toiminnasta. Lehdessä on myös muita
mielenkiintoisia artikkeleita ja kirja-arvioita.

Lähde mukaan!
Toivottavasti mielenkiintosi heräsi tämän lyhyen
Turun Autojoukkojen Killan esittelyn myötä. Jäseneksi liittyminen kannattaa ja se on helppoa. Täytä
oheinen jäsenanomus ja postita se jo tänään!

Jäsenistö
Killassamme jäsenmäärä on noin 1300 ja naisosastossamme on lisäksi 100 jäsentä. Olemme yksi
suurimmista killoista Suomessa.

✂

www.ajkturku.net

LEIKKAA TÄSTÄ

Kirjepostimerkki

Vapaaehtoista
maanpuolustusta jo
vuodesta 1963

Autojoukkojen Turun Kilta ry
Ylännekatu 16 I
20540 TURKU
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Viking Glory
Luotu tarjoamaan
ennennäkemättömiä
risteilykokemuksia
reitillä
Turku–Maarianhamina–
Tukholma

Varaa heti
Vikingline.fi

Hintansa arvoisin Itämerellä
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Toimintasuunnitelma 2022
TAMMIKUU
• Päivystys 5.1.
• Päivystys 12.1.
• Päivystys 19.1.
• Päivystys 26.1.
• V - S:n Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus

HELMIKUU
• Päivystys 2.2
• Päivystys 9.2.
• Ulkoilu tapahtuma
• Päivystys 16.2.
• Kiltalehti 1/2022, 20.2.
• Päivystys 23.2.
MAALISKUU
• Päivystys 2.3.
• Päivystys 9.3.
• Osastojen kevätkokoukset:
• Pori 7.3. Porissa
• Salo 8.3 Salossa
• Kevätvuosikokous. 12.3.
• Päivystys 16.3.
• Päivystys 23.3.
• Tehdasvierailu 24.3
• Päivystys 30.3.

• Päivystys 11.5.
• Kiltalehti 2/2022, 20.5
• Porin 55 v juhlat 6.5.
• Päivystys 18.5.
• Bengtskärin majakka 24.5.
• Päivystys 25.5.
KESÄKUU
• Lippujuhlapäivä 4.6.
• Kotiuttamisjuhlat
joukko-osastoissa
• Päivystys 1.6.
• Kiltanaiset toimistolla 7.6.
• Killan toimisto suljettu 8.6.
• Killan toimisto suljettu 15.6.
• Killan toimisto suljettu 22.6.
• Päivystys 29.6.

HEINÄKUU
• Päivystys 6.7.
• Teatteri 7.7.
• Reinon päivän risteily 9.7.
• Killan toimisto suljettu 13.7.
• Killan toimisto suljettu 20.7.
• Killan toimisto suljettu 27.7.

HUHTIKUU
• Päivystys 6.4.
• Päivystys 13.4.
• Rahamuseo ja Hietaniemen
hautausmaa
• Päivystys 20.4.
• Päivystys 27.4.

ELOKUU
• Päivystys 3.8.
• Päivystys 10.8.
• Kiltalehti 3/2022, 20.8.
• Raasin perheleiri 20–21.8
Porin osasto
• Päivystys 17.8.
• Päivystys 24.8.
• Päivystys 31.8.

TOUKOKUU
• Päivystys 4.5.

SYYSKUU
• Päivystys 7.9.

• Osastojen syyskokoukset:
• Pori. 5.9. Porissa
• Salo. 6.9. Loimaalla
• Syysvuosikokous. 10.9.
• Päivystys 14.9.
• Päivystys 21.9.
• Päivystys 28.9.
LOKAKUU
• Kiltailta Heikkilän
s. koti 5.10.
• Päivystys 12.10.
• Laivakokous 18.–19.10.
• Päivystys 19.10.
• Päivystys 26.10.
MARRASKUU
• Kiltailta Heikkilän s. koti 2.11
• Päivystys 9.11.
• Päivystys 16.11.
• Kiltalehti 4/2022, 20.11.
• Päivystys 23.11.
• Päivystys 30.11.
JOULUKUU
• Kunniavartiot
Itsenäisyyskivellä
• 6. ja 24.12.
• Päivystys 7.12
• Porin puuro juhla 12.12
• Kotiuttamisjuhlat
joukko-osastoissa
• Pikkujoulu Heikkilän
s. koti 14.12
• Päivystys 21.12.
• Päivystys 28.12.
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Tulevaa toimintaa

Seuraa tapahtumailmoituksia
nettisivuiltamme: www.ajkturku.net

AJK PYSTYKORVA-AMUNTA
Kurssilla ammutaan MPK;n SOTVA-ampumaohjelman mukaisia kivääriammuntoja.
Kurssilla ammutaan omilla aseilla ja patruunoilla,
joten ottakaa mukaan oma pystykorva, patruunat,
kuulosuojaimet, suojalasit ja sään mukainen varustus. Paikalla ei ole ruokailua, mutta ammuntojen välissä pidetään lyhyt tauko, joten varatkaa
evästä ja juomaa mukaan.
Aika: Lauantai 2. 7. 2022 ilmoittautuminen klo
10,00, 10.30 Ammunnan kertaus, varomääräykset ja ammunta. Noin klo 15.00 kurssin päätös ja
palkintojen jako.
Kurssin hinta on 10.00 EUR alv. 0. Koulutus paikka
Porin prikaati Säkylä.
Kurssille ilmoittaudutaan MPK järjestelmän kautta.
Kurssinjohtaja Lasse Varjonen puh. 050-5334212.
Johtajalta voi kysyä ammuntaan liittyviä asioita.
(huom. ei ilmoittautumista).
Koulutuspäällikkö TURKKA TENGSTRÖM.
Koulutusvastaavat

PERINTEINEN
RAASIN PERHELEIRI
Järjestetään Johtolassa perinteiseen aikaan elokuussa 19 – 21.8 2022. Toivottavasti pandemia ei
iske, joten voimme viettää leirimme ilman rajoituksia. Leirillä voi tulla käymään lauantaina ilman
yöpymistä. Ilmoittautumiset 7.8.2022 mennessä
Kauko Saarinen puh 0400 595 589 tai sähköpostitse kaukos1@gmail.com

Perinteinen REINONPÄIVÄN
RISTEILY lauantaina 9.7
Poikkeuksellisesti viikkoa ennen, asuntomessujen johdosta.
Risteilyn toteuttaa Kuusisto-Line Vesibussillaan
Tuula II. Lähtö on Aurajoen alajuoksulta Suomen
Joutsenen kaupungin puolelta Klo 10. Parkkipaikkoja löytyy maksuttomina läheltä Turun Linnaa
ja vielä lähempää 4 tunnin paikkoja soveltaen sopivasti.
Alukseen nousun jälkeen tarjoillaan hyvät kahvit
ison sämpylän kera.
Matka suuntautuu kohti Merimaskua ja matkan
aikana pysähdytään ja tarjoillaan maittava lounas
haitarimusiikin säestyksellä .
Matkan kesto n. 5 tuntia, yhteislaulun merkeissä
voimme nauttia kiltalaisten kesken mukavasta merimatkasta ja yhdessäolosta.
Matkan hinta kokonaisuudessaan on 55€ hengeltä
tarjoiluineen.
Ilmoittautumiset risteilylle keskiviikkoisin killan
toimistoon p. 02 237 7945 viimeistään 6.7 klo 1820 . Maksut killan matkatilille
FI20 5316 0820 0188 91 osallistujien nimet myös
maksun mukana.
		

ARTO WALLENIUS

Seuraa kotisivuja! Milloin
Punkalaitumen Golff järjestää,
kiltalaisten päivän.

• Laaja valikoima perinnelistoja eri aikakausilta
• Maalaus- ja sisustustarvikkeet
• Saha- ja höylätavarat
• Levyt ja eristeet
• Harkot, teräkset ja laastit
• Kestopuut
Avoinna: Ma-To 7-17, Pe 7-18, La 9-14
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Katso päivän tarjoukset kotisivuiltamme

www.hakulanpuu.fi

Rantatöyryntie 31, 21420 Lieto, puh. (02) 489 2100
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Merkkipäivät
93 V.
11.7.
12.8.

Salonen Voitto Verner
Ala-Myöntäjä Jaakko

Turku
Kullaa

91 V.
4.7.

Rantaniitty Pauli

Huittinen

85 V.
4.6.
23.7.
23.7.
4.8.
7.8.
20.8.

Mäkiö Pentti Juhani
Loimaa
Aaltonen Olli Ilmari
Kyrö
Nummela Jaakko Nikolai Turku
Simula Matti Kalevi
Turku
Villman Jukka
Pori
Korhonen Mauno Kalevi Turku

80 V.
17.6.
30.7.
8.8.
14.8.

Kataja Seppo
Hvitfelt Turkka Tapio
Anttila Jaakko
Rosenqvist Pentti Lauri

Karkkila
Turku
Raisio
Peränkylä

75 V.
7.6.
23.6.
30.6.
3.7.
14.7.
15.7.
27.7.
28.7.
19.8.

Huhtala Samuli
Berggren Vesa
Laaksonen Pekka
Rautanen Pentti Juhani
Alikeskikylä Kalevi
Rinnola Matti Päiviö
Heino Heikki Juhani
Lapila Lasse Johannes
Merjamaa Antti Olavi

Alastaro
Punkalaidun
Paimio
Kaarina
Aura
Mynämäki
Mynämäki
Vinkkilä
Vanhalinna

19.8.
23.8.

Kihlman Mauno Yrjö
Arvonen Teppo Kalevi

Salo
Merimasku

70 V.
17.6.
23.6.
2.7.
15.7.
28.7.
9.8.
10.8.
10.8.

Haapanen Heikki
Kokko Eino Johannes
Perkola Teppo Kalervo
Kaukovalta Tapani U
Rannikko Heikki Kalevi
Alm Rauno Kalervo
Kukila Lasse
Rintala Kalevi

Sastamala
Punkalaidun
Huittinen
Uusikartano
Salo
Kojonkulma
Turku
Sastamala

60 V.
26.7.
5.8.
20.8.
22.8.

Hynninen Osmo Antero
Raitio Mika Alpo
Palokangas Ari
Leino Jari Juhani

Lieto
Laitila
Raisio
Salo

50 V.
9.7.

Haanpää Petri Nestori

Raisio

Kiltalehti julkaisee merkkipäiväpalstallaan jäsenien merkkipäivät jäsenluettelon perusteella. Jos syystä tai toisesta
haluat kieltää merkkipäiväsi julkaisemisen, ilmoita asiasta hyvissä ajoin killan toimistoon. S-posti: kilta@ajkturku.net.
Posti: Killan toimisto, Ylännekatu 16 I, 20540 Turku.

Autojoukkojen Turun kilta ry tuotehinnasto 2/2022
Adressi……………………………………………… 13,00 €
Automies baretti………………………………… 20,00 €
Automiesbaretin kullattu kokardi………… 45,00 €
Orient kuva historiikki ja kehys…………… 15,00 €
Takkimerkki klubitakkiin ja kiinityslevy…… 5,00 €
Solmio………………………………………………… 20,00 €
Solmioneula kullattu…………………………… 30,00 €
Kalvosinnapit kullattu………………………… 55,00 €
Vaunumerkki……………………………………… 35,00 €
Lippis………………………………………………… 12,00 €

DVD:et
Killan 50 v. juhlat…………………………………… 5,00 €
Salon 50 v. juhlat…………………………………… 5,00 €
Porin 50 v. juhlat…………………………………… 5,00 €
Oikealla kaistalla 25 v.…………………………… 5,00 €
Suomi 100 v. juhlat………………………………… 5,00 €
Kirjat
Autoilumme 1900-39 ja Cadillac…………… 35,00 €
Marsalkka Mannerheimin Mercedes 770…… 10,00 €
Suomi Kylmässä sodassa……………………… 25,00 €
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Kiitokset

Päivystysvuorot

01.06.- 31.08.2022

killan toimistolla klo 18-20.

Kilta julkaisee Kiitokset-palstalla lyhyitä kiitostekstejä, jotka
voi lähettää killan toimistoon s-postilla: kilta@ajkturku.net
tai postissa Killan toimisto, Ylännekatu 16 I, 20540 Turku.

01.06.
08.06.
15.06.
22.06.
29.06.
06.07.
13.07.
20.07.
27.07.
03.08.
10.08.
17.08.
24.08.
31.08.

Lämpimät kiitokset merkkipäiväni
muistamisesta		
Petri Lintula
**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni
muistamisesta		
Heikki Aaltonen
**********
Kiitos Muistamisesta! Hiljalleen
eteenpäin............		
Juhani Jokinen
**********
Lämpimät kiitokset merkkipäiväni
muistamisesta		
Raimo Tuomola
**********
Lämpimät kiitokset Autojoukkojen Turun
killalle sekä Porin osastolle merkkipäiväni
muistamisesta.		
Antti Linnainsaari
**********
Automiehen kiitos Autojoukkojen Turun
Killalle merkkipäiväni huomioimisesta!
			
Hannu Luotola
**********
Seuraava Vetoakseli-lehti ilmestyy 17.8.2022.
Siihen tarkoitettu aineisto on toimitettava killan
toimistoon 1.8.2022, mennessä.
Materiaalia voi lähettää myös päätoimittajalle:
Reijo Rantanen, Vammalantie 719,
31900 Punkalaidun, sähköpostilla osoitteella:
ajk.vetoakseli@gmail.com

A. Ahola - M. Laine
Toimisto suljettu
Toimisto suljettu
Toimisto suljettu
S. Punna - M. Lindgren
K. Kaskinen - H. Haarala
Toimisto suljettu
Toimisto suljettu
Toimisto suljettu
S. Punna - M. Lindgren
V. Suvila - A. Laaksonen
K. Kaskinen - H. Haarala
B. Ahti - A. Wallenius			
S. Punna - M. Lindgren

Tutustu Killan perinneautoon
Olin saanut pari vuotta sitten tehtäväksi killan perinneautosta koota videon. Kaikki ei mene suunnitelmien mukaan aina, videota kuvattiin ennen
Koronaa sitten tuli mutkia matkaan. Nyt sain dokimentin valmiiksi. Hyvä apu oli meidän tutuista
miehistä Jarkko Heinosta ja perinnetoimikunnan
pj. Tapani Kaukovallasta. Heille suuret kiitokset.
Video on osoitteessa https://youtu.be/JK586NPWR-w
Terveisin ANTTI JOUTSELA

Kaarinan Autokoulu
- Ajokortti- ja liikenneturvallisuuskoulutukset
- Ammattipätevyyskoulukset (myös perustaso)
- Lääkärin määräämät ajotaidon arvioinnit

Vastuullista liikenneturvallisuustyötä jo vuodesta 1972!
ISO 9001

SERTIFIOITU
LAATUJÄRJESTELMÄ

39

040 7401827
Oskarinaukio 3 C
www.kaarinanautokoulu.fi
hemmo.sankari@kaarinanautokoulu.fi
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Palautusosoite: Ylännekatu 16 I, 20540 TURKU

HUOLEHDIMME VASTUULLISESTA
KIERRÄTYKSESTÄ
Jäteöljy on vaarallista jätettä. Huolehdimme
niin teollisuuden, maatalouden kuin liikenteen
synnyttämästä vaarallisen jätteen noudosta ja
sen asianmukaisesta kierrättämisestä.
Helpota yrityksesi arkea varaamalla
säännöllinen jäteöljyn nouto.

Tilaa öljyjätteen nouto

www.jäteöljy.fi

Autojoukkojen
Turun Kiltaa
tukemassa
Tiesitkö, että LähiTapiola VarsinaisSuomen omistavat kaikki asiakkaamme?
Asiakkaanamme vaikutat oman alueesi
hyvinvointiin. Tekemämme taloudellinen
tulos jää Turun seudulle.
Sen turvin voimme tukea muun muassa
ympäristöä, liikuntaa, kulttuuria,
monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja
koulutusta Varsinais-Suomessa.
Lue lisää: lahitapiola.fi/varsinais-suomi

